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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,   18  Μαρτίου   2020 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

Αριθ. Πρωτ.: 18926 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 

∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α.  
 ΠΡΟΣ: 
  
Ταχ.∆/νση 
 
Πληροφορίες  

: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα 
 
:213-1364030, 4029, 4025, 4382,4379,4380 
 

∆ήµους & Περιφέρειες της 
Χώρας 

  

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

 

Λειτουργία υ̟ηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού κατά τη διάρκεια 

εφαρµογής των µέτρων α̟οφυγής και ̟εριορισµού της διάδοσης 

του κορωνοϊού  

 

 

 

 

Στο ̟λαίσιο των Πράξεων Νοµοθετικού Περιεχοµένου (25-2-2020, 11-3-2020 

και 14-3-2020) και σε συνέχεια των οδηγιών ̟ου σας έχουν ̟αρασχεθεί µε την αριθµ. 

∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του 

Υ̟ουργείου µας, σχετικά µε τα έκτακτα µέτρα για την αντιµετώ̟ιση και τον 

̟εριορισµό διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19, θέτουµε υ̟όψη σας τα εξής: 

∆εδοµένου ότι οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού ̟αρέχουν υ̟ηρεσίες σε νευραλγικούς 

τοµείς, κρίσιµους για την εξυ̟ηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, 

κατά το σχεδιασµό της λειτουργίας των υ̟ηρεσιών σας θα ̟ρέ̟ει να λάβετε όλα τα 

α̟αραίτητα µέτρα, ώστε οι κάτωθι υ̟ηρεσίες σας να ̟αραµείνουν σε λειτουργία, µε 

βάση το διαθέσιµο ̟ροσω̟ικό. 

 

 

 

 

 

 

Ελληνική   

 

 

 

 

ΕΞ’ ΕΠΕΙΓΟΝ  
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ΟΤΑ α΄ βαθµού: 

 Υ̟ηρεσίες καθαριότητας, ηλεκτροφωτισµού, ύδρευσης και α̟οχέτευσης1 

 Υ̟ηρεσίες Κοιµητηρίων 

 Πολιτικής Προστασίας 

 Κοινωνικές Υ̟ηρεσίες (∆ηµοτικά Ιατρεία, Τµήµατα Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης) 

 ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (ό̟ου υφίσταται) 

 Ληξιαρχεία 

 Τεχνικές Υ̟ηρεσίες  

 ∆ιοικητικές/ Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (ιδίως Προµηθειών, Μισθοδοσία, 

Εξόφληση ∆α̟ανών) 

 Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας 

 

ΟΤΑ β΄ βαθµού 

 Υ̟ηρεσίες ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας (ιδίως υ̟ο̟ερί̟τωση 

Υγειονοµικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής) 

 Πολιτικής Προστασίας 

 Κοινωνικής Προστασίας 

 Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 

 ∆ιοικητικές/ Οικονοµικές Υ̟ηρεσίες (ιδίως Προµηθειών, Μισθοδοσία, 

Εξόφληση ∆α̟ανών) 

 

Κρίνεται α̟αραίτητο οι ανωτέρω υ̟ηρεσίες να ̟αραµείνουν σε ̟λήρη 

λειτουργία.  

Για την ̟λήρη λειτουργία των ανωτέρω υ̟ηρεσιών, το αρµόδιο όργανο δύναται 

είτε να καθορίσει την εκ ̟εριτρο̟ής αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία των υ̟αλλήλων, είτε, 

εφόσον α̟αιτείται, την ̟αροχή εργασίας σε βάρδιες, α̟οκλειστικά στο ̟λαίσιο 

αντιµετώ̟ισης της εν λόγω έκτακτης κρίσης και ανεξάρτητα α̟ό το ̟άγιο ωράριο 

λειτουργίας του φορέα και συµ̟ληρωµατικά την ̟αροχή εργασίας εξ’ α̟οστάσεως. 

Προς τούτο και ό̟ως σας έχουµε ήδη γνωρίσει µε την αριθµ. 

∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 (Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) εγκύκλιο του 

Υ̟ουργείου µας, οι νέες ειδικές ρυθµίσεις ̟αρέχουν τη δυνατότητα στο αρµόδιο 

όργανο κάθε φορέα (∆ήµου, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, Συνδέσµου) να αξιο̟οιήσει το σύνολο 

                                                 
1
 Ό̟ου οι υ̟ηρεσίες αυτές ασκούνται α̟ό νοµικά ̟ρόσω̟α ιδιωτικού δικαίου ̟ου έχουν συσταθεί γι’ 

αυτό το σκο̟ό (βλ. ιδίως ∆ΕΥΑ), τα ανάλογα θα ισχύσουν και για τα εν λόγω ΝΠΙ∆.  
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του ̟αρόντος ̟ροσω̟ικού, αναλόγως του κλάδου / ειδικότητας, των γνώσεων και 

της εµ̟ειρίας του, για την κάλυψη των αναγκών των υ̟ηρεσιών αυτών. 

Περαιτέρω, ̟αρέχεται η δυνατότητα στον οικείο ∆ήµαρχο / Περιφερειάρχη να 

αξιο̟οιήσει και κάθε διαθέσιµο ̟ροσω̟ικό, ακόµη και α̟ό άλλες οργανικές µονάδες 

ή νοµικά ̟ρόσω̟α, κατά ̟ροτεραιότητα για τη στελέχωση των υ̟ηρεσιών αυτών.  

Στην κρίση του αρµοδίου οργάνου ανήκει η ε̟ιλογή της κατάλληλης οργάνωσης 

κάθε υ̟ηρεσίας, λαµβάνοντας υ̟όψη τις ιδιαιτερότητες του αντικειµένου της σε 

συνάρτηση µε το διαθέσιµο ̟ροσω̟ικό, ̟ου θα κληθεί να καλύψει τις υ̟ηρεσιακές 

ανάγκες.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟λήρους αναστολής λειτουργίας των φορέων θα ̟ρέ̟ει σε κάθε 

̟ερί̟τωση να οριστεί ̟ροσω̟ικό ασφαλείας. 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση, για το λόγο αυτό ο ∆ήµαρχος ή ο Περιφερειάρχης θα ̟ρέ̟ει 

να έχει ορίσει εκ των ̟ροτέρων και να έχει ̟ροβλέψει το α̟αιτούµενο ̟ροσω̟ικό 

ασφαλείας δεδοµένων των ραγδαίων εξελίξεων. Κατά τον ορισµό του ̟ροσω̟ικού 

ασφαλείας θα ̟ρέ̟ει να ̟ροβλέ̟εται ο ελάχιστος αριθµός των υ̟αλλήλων και οι 

κλάδοι-ειδικότητες ̟ου α̟αιτούνται για το σκο̟ό αυτό. 

 

Τέλος, σε συνέχεια της αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 

(Α∆Α:ΩΤΣΟ46ΜΤΛ6-6Ι1) µε την ο̟οία ορίστηκε ότι οι φορείς καλούνται να 

̟ροβούν σε κατάρτιση ̟λάνου εργασιών έκτακτης ανάγκης, ̟ρος υ̟οβοήθησής σας, 

σας γνωρίζουµε ότι µε νεότερο έγγραφό µας, θα σας ̟αρασχεθούν οδηγίες σχετικά µε 

τη διαδικασία υ̟οβολής των στοιχείων, καθώς και τη µεθοδολογία συµ̟λήρωσης του 

σχετικού ̟λάνου. 

 

Το ̟αρόν, µ̟ορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Υ̟ουργείου, στη 

διαδροµή Υ̟ουργείο/ Αναρτηθέντα Έγγραφα/ Εγκύκλιοι (https:ypes.gr/eguklioi/)  

  

 Παραµένουµε στη διάθεσή σας, για ο̟οιαδή̟οτε ̟ληροφορία ή ̟εραιτέρω 

διευκρίνιση. 

 

                                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
 ΚΕ∆Ε 
 ΕΝΠΕ 
 Υ̟ουργείο Υγείας 
 Α̟οκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ: 

 Γραφείο Υ̟ουργού 
 Γραφείο Υφυ̟ουργού 
 Γραφείο Γενικής Γραµµατέως Ανθρω̟ίνου ∆υναµικού ∆ηµοσίου Τοµέα 
 ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης  

(για ανάρτηση στο δικτυακό τό̟ο του ΥΠΕΣ) 
 ∆/νση Προσω̟ικού Το̟ικής Αυτοδιοίκησης/  

o Τµήµα Μονίµου Προσω̟ικού 
o Τµήµα Προσω̟ικού Ι.∆. 
o Τµήµα ̟αρακολούθησης και Ε̟εξεργασίας Στοιχείων Προσω̟ικού Τ.Α. 
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